WIE ZIJN WIJ

De stichting Greyhounds Rescue Holland is een organisatie die zich inzet
tegen verwaarlozing en mishandeling van Greyhounds en Galgo’s in Spanje

Deze prachtige windhonden zijn hardlopers bij uitstek en worden daarom
in het buitenland ingezet bij de jacht op klein wild of op commerciële renbanen. Nadat men geen gebruik meer wil maken van hun diensten worden
ze op gruwelijke wijze vermoord of aan hun lot overgelaten waardoor ze
gedoemd zijn, als ze het overleven, tot het leiden van een zwerversbestaan.
Onze Stichting maakt zich sterk om verwaarloosde en mishandelde
Greyhounds en Galgo’s in Spanje te helpen. Tevens proberen wij in het land
zelf actief te zijn middels voorlichting, een goede dialoog met overheden
en samenwerking met diverse opvangcentra.
De vooruitgang in dit proces gaat moeizaam. Spanje is een traditioneel land
en de weg die wij en vele andere dierenliefhebbers moeten afleggen om dit
leed de kop in te drukken, is vaak een worsteling en gaat naar onze mening
veel te langzaam. Maar dankzij toegewijde mensen en gedreven vrijwilligers
(op internationaal niveau) is er toch progressie merkbaar.

Wat doet onze stichting?
Wij werken samen met verschillende opvangcentra in het noorden en zuiden van Spanje. Deze centra worden
gerund door gemotiveerde en gedreven vrijwilligers, mensen met passie maar ook met een gevoel voor realiteit.
Met name de opvangcentra in het zuiden zoeken regelmatig de publiciteit wat weer tot gevolg heeft dat langzaam de galgoproblematiek door kan dringen tot de hogere regiones van het politiek toneel.

•	Wij voorzien de Spaanse opvangcentra van hulpgoederen, medicijnen en bieden hen financiële steun.

Dit gebeurt o.a. door middel van een georganiseerd transport met onze eigen Greyhoundtaxi ‘SJAKIE’.
Op de terugreis nemen wij adoptiehonden terug.
	
Wij
bemiddelen bij de adoptie van Spaanse honden bij Nederlandse gezinnen, waarbij wij veel aandacht
•
aan schenken de juiste hond bij het juiste gezin te plaatsen. Wij vinden het belangrijk dat het ‘klikt’.
De relatie mens-dier staat bij ons centraal. Onze gedragsdeskundige en dierenarts geven daarom graag
advies, voor en na adoptie. Hoog in ons vaandel staat de nazorg.
	
Wij
organiseren evenementen door het hele land waarbij hondenbezitters elkaar in gemoedelijke sfeer
•
ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.
•	Wij staan regelmatig met onze stand op beurzen en festiviteiten om aandacht te vragen voor onze zaak.
•	Wij zoeken regelmatig contact met de media om deze greyhounds- en galgoproblematiek onder de
aandacht te brengen.
	
Wij
dragen de overtuiging dat het ook anders kan. Publiciteit is een medium dat ons hierbij kan helpen.
•
De kracht waarmee dat gebeurt is afhankelijk van de inzet van onze vrijwilligers en de steun die u ons geeft.

U kunt ons steunen door een hond te adopteren, donateur of sponsor te worden.
Betrouwbare vrijwilligers die ons willen helpen zijn bij ons meer dan welkom!
U vindt meer informatie op onze website: www.greyhoundsrescue.nl
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